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ANEXO II -  ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 
 

Garante eventos emergenciais, súbitos, inesperados, ocasionados por danificação ou desgaste de materiais no 
imóvel, independentemente da ocorrência de evento previsto, que exige um atendimento imediato em caráter 
exclusivo reparatório, com serviços para as seguintes situações: 
 
Evento Previsto: São eventos externos, súbitos e fortuitos, involuntários por parte do Usuário, que provoquem 
danos materiais na Residência Assistida, bem como resulte em ferimentos da Pessoa Usuária e/ou ocupantes 
da mesma, decorrentes das seguintes situações: 
 

a) Roubo ou furto qualificado; 
b) Incêndio / Raio e Explosão; 
c) Dano Elétrico (caracterizado pela sobrecarga de energia); 
d) Desmoronamento (parcial ou total); 
e) Vendaval / Granizo / Fumaça; 
f) Alagamento (danos por águas provenientes, súbitas e imprevistamente, de rupturas ou entupimentos 

da rede interna de água); 
g) Impactos de veículos. 

 
Pessoa Usuária: Entende-se por Pessoa Usuária, além do Usuário, o Cônjuge, ascendentes e descendentes 
em 1º Grau do Usuário, desde que convivam com ele e sejam seus dependentes. 
 
Residência Assistida: Entende-se por Residência Assistida o local designado pelo titular no Regulamento de 
Assistência. 
 
Problema Emergencial: Entende-se por Problema Emergencial o evento imprevisível e fortuito que acarreta a 
necessidade de atendimento ou socorro imediato para evitar o agravamento dos danos ou minorar suas 
consequências.  
 
Usuário: Entende-se por Usuário, o titular do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência ao Lar, desde 
que tenha residência habitual no Brasil. 
 
 

Serviços de Assistência Emergencial 
 

Serviço: Chaveiro 
 
Eventos Cobertos:  
Em caso de Evento Emergencial como perda, quebra, roubo ou furto, travamento involuntário das chaves, 
arrombamento, roubo ou furto da Residência Assistida ou qualquer problema de funcionamento na fechadura 
que impeça o acesso (entrada/saída) a Residência Assistida (contempla também a confecção da chave, se 
necessário). 
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Limite Evento Emergencial: até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por evento. 
Nota: Limitado a 02 (duas) intervenções durante a vigência do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência 
ao Lar. 
Atendimento 24 horas por dia no território Brasileiro. 
 
Em caso de Evento Previsto como arrombamento, roubo ou furto da residência e este ficar vulnerável, será 
encaminhado um profissional para o reparo provisório ou, se possível, definitivo de fechaduras de portas ou 
portões. 
 
Limite Evento Previsto: até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por evento. 
Nota: Limitado a 02 (duas) intervenções durante a vigência do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência 
ao Lar. 
Atendimento 24 horas por dia no território Brasileiro. 

 
 

Serviço: Eletricista 
 
Eventos Cobertos:  
Problemas elétricos em tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, 
chaves facas, troca de resistência de chuveiros ou torneiras elétricas (não blindados) decorrentes de problema 
funcional ou que ocasione curto circuito/interrupção de energia, falta de energia na Residência Assistida ou em 
alguma de suas dependências. 
 
Limite Evento Previsto: até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por evento. 
Nota: Limitado a 02 (duas) intervenções durante a vigência do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência 
ao Lar. 
Atendimento 24 horas por dia no território Brasileiro. 
 
 
Serviço: Encanador 
 
Eventos Cobertos:  
Problemas hidráulicos como vazamento em tubulações e dispositivos hidráulicos: torneiras, sifões, chuveiros, 
válvulas de descarga, registro, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, que possam 
ou causam alagamento ou risco de alagamento. 
 
Limite Evento Previsto: até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por evento. 
Nota: Limitado a 02 (duas) intervenções durante a vigência do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência 
ao Lar. 
Atendimento 24 horas por dia no território Brasileiro. 
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Serviço: Desentupimento 
 
Eventos Cobertos:  
Entupimento de tubulações de pias, sifões, ralos e vasos sanitários, tubulações de esgoto e entupimento de 
caixa de gordura que venham a acarretar alagamento. 
 
Limite Evento Previsto: até R$ 200,00 (duzentos reais) por evento. 
Nota: Limitado a 02 (duas) intervenções durante a vigência do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência 
ao Lar. 
Atendimento 24 horas por dia no território Brasileiro. 
 
 
Serviço: Limpeza de Caixa de Gordura 
 
Eventos Cobertos:  
Entupimento de caixa de gordura que venham acarretar alagamento da Residência Assistida. 
 
Limite Evento Previsto: até R$ 300,00 (trezentos reais) por evento. 
Nota: Limitado a 02 (duas) intervenções durante a vigência do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência 
ao Lar. 
Atendimento 24 horas por dia no território Brasileiro. 
 
 
Serviço: Cobertura Provisória de Telhados 
 
Eventos Cobertos:  
No caso de evento decorrente de roubo ou furto, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça ou impacto de 
veículo aéreo que provoque o destelhamento da Residência Assistida e sendo justificável a cobertura provisória. 
 
Limite Evento Previsto: até R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento. 
Nota: Limitado a 02 (duas) intervenções durante a vigência do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência 
ao Lar. 
Atendimento 24 horas por dia no território Brasileiro. 
 
 

Manutenção e Prevenção Domiciliar  
 
Serviços Gerais 
Desde que solicitado pelo Usuário durante a vigência do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência ao Lar, 
será encaminhado pela empresa de Assistência o profissional para a instalação das peças mencionadas abaixo: 
 

 Olho Mágico; 
 Prateleira, persianas; 
 Varão e trilho de cortina. 
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Manutenção e Prevenção Domiciliar: 
 

 Locação de Caçamba; 

 Fixação de Antenas; 

 Conversão de Fogão; 

 Lubrificação de Fechaduras e Dobradiças; 

 Revisão de Instalação Elétrica; 

 Revisão Hidráulica (detectação de vazamento). 
 
 
Limpeza de Caixa D’Água 
Desde que solicitado pelo Usuário durante a vigência do Seguro Super Proteção Premiada e Assistência ao Lar, 
será encaminhado pela empresa de Assistência o profissional para a limpeza dos itens mencionados abaixo: 
 
Nota: Limitado a 02 (duas) Caixa D’Água com até 2.000 litros desde que estejam interligadas. 
 
Limite: A quantidade de utilização prevista por vigência do Regulamento de Assistência será de 01 (uma), 
limitada a R$ 300,00 (trezentos reais). 
Nota: O Usuário poderá escolher até 03 (três) serviços listados neste regulamento, que serão fornecidos no 
mesmo dia. 
Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 09h às 18h e aos sábados das 09h as 13h, exceto 
domingos e feriados. 
 
 
Importante: A Elegibilidade para a utilização dos serviços está condicionada ao pagamento em dia do 
prêmio do seguro. Consulte as regras dos serviços disponíveis nas Condições Gerais em 
www.tokiomarine.com.br. 
 
 
Concordamos com os termos do Anexo II da Proposta de Contratação do Seguro Prestamista. 
  
 
Credz Administradora de Cartões Ltda. 
 


